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LRF Växtodlings vision

Svensk växtodling är en framtidsbransch. På 

de svenska åkrarna odlas mat, hälsa, foder, 

energi och material. Svensk växtodling bygger 

det hållbara samhället. 

LRF Växtodling samlar Sveriges 

växtodlingsbransch med syftet att utveckla och 

öka den svenska växtodlingsproduktionen.



Vad vill vi åstadkomma

• LRF Växtodling ska ge förutsättningar för 

värdetillväxt och utveckla den svenska 

växtodlingen genom att arbeta med 

näringspolitik, omvärlds- och 

marknadsbevakning, forskning och 

utveckling samt kommunikation. 



Växtodlingsdelegationen

• Carl David Trozelli, SFO, ordförande

• Lennart Nilsson, LRF, vice ordförande

• Jan Ehrensvärd, LRF

• Lars Bäksted, Betodlarna

• Johan Biärsjö, Stärkelseproducenterna

• Ove Gustafsson, Lantmännen

• Björn Skogsberg, Swedish Agro

Spannmålsodlarna och Vallföreningen har valt 
att stå utanför LRF och Delegationen 



Växtodlingsrådet 

– inbjudan två gånger per år

• Alla odlarorganisationer

• All handel

• Svenskt växtskydd och Yara

• Rådgivningsorganisationer

• RISE, Fältforsk och Odling i Balans



LRF Växtodlings i samverkan med övriga 

LRF-experter näringspolitik, kommunikation 

och många andra

• Särskilt flitigt anlitade odlingsexperter är 

Agneta Sundgren och Johanna Een

med växtskyddsfrågor,

• Jordbrukspolitik och skatter:

Lars-Erik Lundkvist och Sofia Björnsson

• På LRF Växtodling

Kjell Ivarsson + rekrytering



Våra viktigaste mål

• Den svenska växtodlingsbranschen ska ha en 
värdetillväxt på 10 % till 2020

• Politiska beslut ska innebära minskade 
kostnader eller färre regler

• Fler konsumenter ska välja produkter från 
svensk växtodling

• Allmänheten ska se nyttan av svensk växtodling

• Resurser till forskning och innovation ska öka i 
syfte att öka värdet på svenska 
växtodlingsprodukter.



Slutsatser Agribenchmark



Totala kostnader och intäkter vete





Höstveteskördar per ha

skörd (t/ha)

www.vaxtrad.se 



Agribenchmark Styrkor

• Rationella enheter jämfört med Västeuropa

• Duktiga, högutbildade lantbrukare

• Finansieringsmöjligheter



Agribenchmark Svagheter

• Orationella enheter jämfört med Östeuropa 

och stora delar av världen

• Logistik inom gården (stora enheter med 

spridda ägor)



Agribenchmark Möjligheter

• Klimat(förändring)

• Dokumentation -> Certifiering

• Gott rykte



Agribenchmark Hot

• Höga maskinpriser

• Litet land, små affärer

• Avstånd till marknader

• Klimatförändring

• Markpriser

• Alternativ sysselsättning



Vad gör vi?

• Sverige har fått en Livsmedelsstrategi

• Framtid genom ”Handlingsplan Växtodling”

• Många diskussioner om konkurrenskraft –

växtförädling, växtskydd, produktionsskatter 

mm.



Vad gör vi?

• Frihet att odla 

– följer diskussioner om biobränslen och ny 

bioekonomi i livsmedelskedjan m m.

• Äganderättsfrågor 

– vatten, det goda ägandet mm.

• Kommunikation – Gilla växtodling!



Vad gör vi?

• Forskning och Innovation för 

en utveckling av svensk växtodling

• Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP)

• Teknikfrågor – drönare mm

• Digitalisering



Hur går det?

• LRF mäter värdetillväxt kontinuerligt 

i varje bransch

• Agribenchmark ger indikationer

• Egen benchmark växtskydd pågår



Den ekologiska spannmålsaffären

• Omsättning på 1 miljard SEK per år

• Mål: Fördubbla eko-volymen till år 2020

• Förstärkt fökus på export

• Övervinna flaskhalsar

• Skapa en konsumentorienterad ”Ekostrategi 

för Sverige” för näringens och de offentliga 

satsningarna för att skapa lönsam tillväxt



Gemensamma frågor 

Växtodling Finland-Sverige

• Lyfta ”självförsörjning”

• Växtskyddsfrågorna i den norra zonen?

• Mer gemensam nordisk växtförädling?

• Klimatsmart gödsel med kadmiumgaranti


